
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực 

làm công tác thông tin cơ sở 
 

Thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB ngày 29/4/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị 

cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. UBND thành 

phố mời dự phiên họp trực tuyến như sau: 

1. Thành phần tham dự 

1.1 Cấp thành phố:  

- Báo cáo viên thành phố Lạng Sơn (theo Quyết định số 412-QĐ/TU, ngày 

17/01/2022 của Thành ủy Lạng Sơn); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn 

hoá - Thể thao thành phố. 

1.2 Cấp phường, xã: Lãnh đạo UBND phường, xã; công chức Văn hoá - 

Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trưởng thôn, 

khối phố (Đề nghị UBND phường, xã mời giúp). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 18/5/2022 (Thứ Tư). 

- Địa điểm:  

+ Phòng họp trực tuyến UBND thành phố (Đối với đại biểu cấp thành phố 

ở mục 1.1) 

+ Đối với điểm cầu các phường, xã: Tại trụ sở UBND các phường, xã. 

3. Nội dung tập huấn: Gồm 05 chuyên đề 

- Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông 

tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. 

- Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông; 

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin 

nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống 

thông tin; 



 2   

 

 

- Chuyên đề 4: Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền 

thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 

- Chuyên đề 5: Hướng dẫn việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu 

nghiệp vụ thông tin cơ sở. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

chuẩn bị hội trường; chuẩn bị cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ hội nghị. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để phục vụ cuộc họp. 

- Đề nghị UBND các phường, xã chuẩn bị hội trường, kiểm tra đường 

truyền và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị. Mời các thành 

phần của phường, xã tham dự hội nghị đầy đủ, báo cáo số lượng người tham dự 

theo thành phần mời qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần  mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP; CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Vũ Lê Dũng 
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